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ZAŁĄCZNIK IX 

 

 

Szczególne zobowiązania podjęte i wymogi przyjęte 

przez Rumunię przy zakończeniu 

negocjacji w sprawie przystąpienia w dniu 14 grudnia 2004 roku. 

(określone w artykule 39 Aktu Przystąpienia) 

 

I. W związku z artykułem 39 ustęp 2 

 

1) Wprowadzenie bez dalszej zwłoki planu działania Schengen opublikowanego w M. Of., cz. I, 

nr 129 bis/10.II.2005, zmienionego zgodnie z dorobkiem i z zachowaniem uzgodnionych 

terminów. 

 

2) Znaczne przyspieszenie starań w zakresie modernizacji sprzętu i infrastruktury na „zielonych” 

i „niebieskich” granicach oraz na przejściach granicznych, oraz kontynuowanie poprawy 

zdolności do analizy ryzyka operacyjnego, w celu zapewnienia wysokiego poziomu kontroli i 

ochrony granic na przyszłych zewnętrznych granicach Unii. Należy to uwzględnić  

w jednolitym, wieloletnim planie inwestycyjnym, który powinien być przedstawiony nie 

później niż w marcu 2005 roku, i który musi umożliwiać Unii coroczną analizę dokonanych 

postępów, do czasu podjęcia w sprawie Rumunii decyzji, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 

niniejszego Aktu. Dodatkowo, Rumunia musi znacznie przyspieszyć realizację planów 

zatrudnienia 4 438 funkcjonariuszy służb granicznych, a w szczególności musi od razu po 

przystąpieniu zapewnić możliwie pełne obsadzenie stanowisk na granicy z Ukrainą, 

Mołdawią oraz na wybrzeżu Morza Czarnego. Rumunia musi także wdrożyć wszelkie środki 

niezbędne do skutecznego zwalczania nielegalnej imigracji, obejmujące również zacieśnienie 

współpracy z państwami trzecimi. 
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3) Opracowanie i wdrożenie zaktualizowanego i zintegrowanego Planu Działania i strategii na 

rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości, który obejmuje także główne środki służące 

wprowadzeniu w życie przepisów Ustawy o organizacji wymiaru sprawiedliwości, Ustawy o 

statusie sędziów oraz Ustawy o Najwyższej Radzie Sądownictwa, które weszły w życie w 

dniu 30 września 2004 roku. Obydwa zaktualizowane dokumenty muszą być przekazane Unii 

nie później niż w marcu 2005 roku; należy zapewnić odpowiednie zasoby finansowe i 

kadrowe do wprowadzania w życie Planu Działania i należy go realizować bez dalszej zwłoki 

i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Do marca 2005 roku Rumunia musi także wykazać 

pełną zdolność operacyjną nowego systemu losowego rozdzielania spraw. 

 

4) Znaczne postępy w walce z korupcją, a w szczególności z korupcją na wysokich szczeblach 

poprzez zapewnienie rygorystycznego egzekwowania przepisów prawa antykorupcyjnego 

oraz rzeczywistej niezawisłości Krajowej Prokuratury Antykorupcyjnej (NAPO) oraz 

przekazywanie corocznie od listopada 2005 roku wiarygodnego rejestru działań NAPO 

podejmowanych w walce z korupcją na wysokich szczeblach. Należy zapewnić NAPO 

personel oraz zasoby finansowe i szkoleniowe, jak również sprzęt niezbędny do 

wykonywania zasadniczych zadań. 
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5) Przeprowadzenie niezależnej kontroli rezultatów i wpływu obecnie stosowanej krajowej 

strategii antykorupcyjnej; uwzględnienie wniosków i zaleceń kontroli w nowej, wieloletniej 

strategii antykorupcyjnej, która musi stanowić jednolity, kompleksowy dokument, 

obowiązujący nie później niż od marca 2005 roku, wraz z planem działania z wyraźnie 

określonymi wskaźnikami i rezultatami do osiągnięcia, oraz z odpowiednimi 

postanowieniami budżetowymi. Wprowadzanie w życie strategii i planu działania musi być 

nadzorowane przez jeden istniejący, wyraźnie określony, niezależny organ; strategia musi 

zawierać zobowiązanie zmiany przewlekłej procedury karnej do końca 2005 roku w celu 

zapewnienia szybkiego i przejrzystego rozpatrywania spraw korupcyjnych, tak aby 

zagwarantować odpowiednie sankcje ze skutkiem odstraszającym; poza tym, musi ona 

uwzględniać kroki mające na celu znaczne zmniejszenie liczby organów uprawnionych do 

zapobiegania lub badania korupcji do końca 2005 roku, tak aby uniknąć nakładania się 

kompetencji. 

 

6) Zapewnienie do marca 2005 roku stworzenia jasnych ram prawnych dla właściwej realizacji 

zadań i współpracy pomiędzy żandarmerią i policją w zakresie wprowadzania w życie 

przepisów, oraz opracowanie i wdrożenie do połowy 2005 roku w obu instytucjach jasnego 

planu rekrutacji, mającego na celu dokonanie postępów w obsadzeniu do dnia przystąpienia 

7 000 wakatów w policji oraz 18 000 wakatów w żandarmerii. 
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7) Opracowanie i wdrożenie spójnej wieloletniej strategii przeciwdziałania przestępczości, 

obejmującej konkretne działania zmierzające do zmiany statusu Rumunii jako państwa 

pochodzenia, przepływu i miejsca przeznaczenia dla ofiar handlu ludźmi, oraz coroczne 

przekazywanie, od marca 2005 roku, wiarygodnych danych statystycznych dotyczących 

sposobu zwalczania tego zjawiska. 

 

II.  W związku z artykułem 39 ustęp 3 

 

8) Zapewnienie skutecznej kontroli przez Radę ds. Konkurencji nad wszelką potencjalną 

pomocą publiczną, w tym pomocą przewidzianą jako odroczenie zapłaty do budżetu państwa 

należności podatkowych lub socjalnych lub odroczenie zapłaty należności związanych  

z dostawami energii. 

 

9) Niezwłoczne wzmocnienie egzekwowania przepisów w zakresie pomocy publicznej i 

zapewnienie zadowalającego poziomu egzekwowania przepisów w zakresie zarówno 

przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, jak i późniejszej pomocy publicznej. 

 

10) Przekazanie Komisji do połowy grudnia 2004 roku zmienionego planu restrukturyzacji 

branży hutniczej (w tym krajowego programu restrukturyzacji oraz indywidualnych biznes 

planów) zgodnie z wymogami Protokołu 2 w sprawie wyrobów EWWiS do Układu 

Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi oraz ich 

Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony1, oraz warunkami 

wyszczególnionymi w załączniku VII, rozdziale 4, sekcji B niniejszego Aktu. 

                                                 
1  Dz.U. L 357 z 31.12.1994, str. 2, umowa zmieniona ostatnio decyzją nr 2/2003 rady 

stowarzyszeniowej UE/Rumunia z dnia 25.9.2003 r. (dotychczas nie opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym). 
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Ścisłe przestrzeganie zobowiązania dotyczącego nieudzielania i niewypłacania pomocy 

publicznej hutom objętym krajową strategią restrukturyzacji od dnia 1 stycznia 2005 roku do 

dnia 31 grudnia 2008 roku oraz ścisłe przestrzeganie kwot pomocy publicznej oraz warunków 

zmniejszania zdolności produkcyjnych, które zostaną ustalone w kontekście Protokołu 2  

w sprawie wyrobów EWWiS do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie 

między Wspólnotami Europejskimi oraz ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, 

a Rumunią z drugiej strony. 

 

11) Dalsze przeznaczanie odpowiednich środków finansowych oraz wystarczających 

i odpowiednio wykwalifikowanych kadr dla Rady ds. konkurencji. 
 

________________ 

 


